Privacy Verklaring: wat doet JansZon met uw persoonsgegevens
JansZon hecht veel waarde aan uw privacy. Bij het verwerken van uw gegevens leven wij de wet- en regelgeving
van de Algemene Verordening Persoonsgegevens na. In deze Privacy Verklaring leggen we uit welke gegevens wij
verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt
uitoefenen. JansZon is van mening dat gegevensbescherming van essentieel belang is voor alle activiteiten die zij
uitvoert in het kader van haar doelstellingen. Persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten en oude klanten
worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Verwerken van persoonsgegevens
Als u diensten van JansZon afneemt of contact met JansZon heeft, bijvoorbeeld door het invullen van een
aanvraagformulier voor een offerte, van een contactformulier na een bezoek aan onze website, dan legt JansZon
uw gegevens vast. Wij gebruiken uw gegevens voor het maken van offertes en het aangaan van een opdracht voor
onze dienstverlening en voor het in overleg aanvragen van subsidies bij overheden. Uw gegevens kunnen daarbij
worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses en de
specifieke situatie met betrekking tot uw opwekinstallatie voor duurzame energie. Zonder uw toestemming
verstrekken wij geen gegevens aan derden. In onze e-mails staat altijd een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor
alle e-mailcommunicatie vanuit JansZon (met uitzondering van reacties op vragen die u per e-mail naar ons
secretariaat stuurt).
Beveiliging
JansZon heeft passende maatregelen genomen om alle gegevens waaronder uw persoonsgegevens, te beveiligen
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke
nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de
tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. De maatregelen zijn erop
gericht om een onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
Links naar andere websites
Op de website(s) van JansZon staat een aantal links naar websites van derden. JansZon kan echter geen
verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen omgaan met uw gegevens. Wij adviseren u daarom
om goed kennis te nemen van de privacy verklaring of het privacy statement, voor zover aanwezig, van de website
die u bezoekt.
Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om aan JansZon te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is,
kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist
zijn, of dat JansZon uw gegevens niet mag verwerken, kunt u JansZon verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te
verwijderen. JansZon laat u binnen vier weken weten in hoeverre JansZon aan uw verzoek kan voldoen. Heeft u
vragen of opmerkingen over ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, neem dan gerust
contact op met het administratie@janszon.nu.
Wijzigingen

JansZon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het is daarom
verstandig om onze Privacy Verklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van het meest actuele
privacy beleid.
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